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6.2.2019 A8-0057/1

Pozmeňujúci návrh 1
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže preprava je pre zvieratá 
stresujúca, lebo ich vystavuje celému radu 
negatívnych vplyvov na ich dobré životné 
podmienky; keďže v prípade obchodovania 
s tretími krajinami spôsobujú zvieratám 
ďalšie utrpenie veľmi dlhé cesty vrátane 
dlhých zdržaní na hraniciach na kontrolu 
dokladov, vozidiel a spôsobilosti zvierat na 
prepravu;

H. keďže preprava môže byť pre 
zvieratá stresujúca, lebo by počas nej 
mohli byť vystavené celému radu 
negatívnych vplyvov na ich dobré životné 
podmienky; keďže v prípade obchodovania 
s tretími krajinami spôsobujú zvieratám 
ďalšie utrpenie veľmi dlhé cesty vrátane 
dlhých zdržaní na hraniciach na kontrolu 
dokladov, vozidiel a spôsobilosti zvierat na 
prepravu;
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6.2.2019 A8-0057/2

Pozmeňujúci návrh 2
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie U

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

U. keďže prepravné vozidlá sú často 
príliš preplnené; keďže závažným 
problémom sú vysoké teploty a 
nedostatočné vetranie vo vnútri vozidiel;

U. keďže prepravné vozidlá môžu byť 
preplnené a môžu v nich byť vysoké 
teploty a nedostatočné vetranie, čo 
predstavuje veľký problém;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Pozmeňujúci návrh 3
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže preprava mäsa a iných 
živočíšnych produktov, ako aj spermy a 
embryí je pre chovateľov hospodárskych 
zvierat technicky a administratívne 
jednoduchšia a finančne výhodnejšia ako 
preprava živých zvierat na účely porážky 
alebo plemenitby; keďže Federácia 
európskych veterinárov a Svetová 
organizácia pre zdravie zvierat zdôrazňujú, 
že zvieratá by sa mali chovať čo najbližšie 
k zariadeniam, v ktorých sa narodia, a mali 
by sa porážať čo najbližšie k miestu 
produkcie; keďže dostupnosť zariadení na 
porážku vrátane mobilných zariadení na 
mieste alebo v blízkosti chovu môže 
prispieť k zabezpečeniu živobytia pre 
obyvateľov vidieckych oblastí;

W. keďže preprava mäsa a iných 
živočíšnych produktov, ako aj spermy a 
embryí je pre chovateľov hospodárskych 
zvierat technicky a administratívne 
jednoduchšia a finančne niekedy 
výhodnejšia ako preprava živých zvierat na 
účely porážky alebo plemenitby; keďže 
Federácia európskych veterinárov a 
Svetová organizácia pre zdravie zvierat 
zdôrazňujú, že zvieratá by sa mali chovať 
čo najbližšie k zariadeniam, v ktorých sa 
narodia, a mali by sa porážať čo najbližšie 
k miestu produkcie; keďže dostupnosť 
zariadení na porážku vrátane mobilných 
zariadení na mieste alebo v blízkosti chovu 
môže prispieť k zabezpečeniu živobytia pre 
obyvateľov vidieckych oblastí;
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6.2.2019 A8-0057/4

Pozmeňujúci návrh 4
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že je dôležité 
rozlišovať medzi zodpovednosťou 
podnikov zaoberajúcich sa prepravou 
zvierat a zodpovednosťou 
poľnohospodárov, keďže ide o podniky, a 
nie poľnohospodárov, ktoré by sa mali 
brať na zodpovednosť za problémy 
vyplývajúce z prepravy zvierat; pripomína, 
že poľnohospodári majú najväčší záujem 
o dobré životné podmienky zvierat z 
citových dôvodov a z dôvodov naviazanosti 
na zviera, ale aj z hospodárskych 
dôvodov;
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6.2.2019 A8-0057/5

Pozmeňujúci návrh 5
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva so zreteľom na uznesenie 
Parlamentu z 12. decembra 2012 na 
skrátenie času prepravy zvierat na 
minimum, a najmä na vyvarovanie sa 
dlhých a veľmi dlhých ciest a ciest mimo 
hraníc EÚ využitím alternatívnych 
stratégií, akými je napríklad zabezpečenie 
ekonomicky životaschopných a 
rovnomerne rozmiestnených miestnych 
alebo mobilných bitúnkov v blízkosti 
chovov, podpora krátkych distribučných 
reťazcov a priameho predaja, nahradenie 
prepravy plemenných zvierat využívaním 
spermy alebo embryí a preprava jatočných 
tiel a mäsových výrobkov, ako aj 
regulačnými a neregulačnými iniciatívami 
v členských štátoch s cieľom uľahčiť 
porážanie priamo v poľnohospodárskych 
podnikoch; vyzýva Komisiu, aby pre 
prepravu všetkých rôznych druhov živých 
zvierat vrátane neodstavených zvierat 
podľa potreby jasne vymedzila špecifické 
kratšie časy cesty;

43. vyzýva so zreteľom na uznesenie 
Parlamentu z 12. decembra 2012 na 
skrátenie času prepravy zvierat na 
minimum, a najmä na vyvarovanie sa 
dlhých a veľmi dlhých ciest a ciest mimo 
hraníc EÚ využitím alternatívnych 
stratégií, akými je napríklad zabezpečenie 
ekonomicky životaschopných a 
rovnomerne rozmiestnených miestnych 
alebo mobilných bitúnkov v blízkosti 
chovov, podpora krátkych distribučných 
reťazcov a priameho predaja, nahradenie – 
v prípadoch, keď je to možné – prepravy 
plemenných zvierat využívaním spermy 
alebo embryí a preprava jatočných tiel 
a mäsových výrobkov, ako aj regulačnými 
a neregulačnými iniciatívami v členských 
štátoch s cieľom uľahčiť porážanie 
priamo v poľnohospodárskych podnikoch; 
vyzýva Komisiu, aby pre prepravu 
všetkých rôznych druhov živých zvierat 
vrátane neodstavených zvierat podľa 
potreby jasne vymedzila špecifické kratšie 
časy cesty;
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6.2.2019 A8-0057/6

Pozmeňujúci návrh 6
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom 
na vplyv prepravy živých zvierat 
na životné prostredie, dobré životné 
podmienky zvierat a zdravie vypracovala 
stratégiu na zabezpečenie prechodu 
z prepravy živých zvierat na obchod 
prevažne s mäsom a jatočnými telami a 
zárodočnými produktmi; domnieva sa, že 
každá takáto stratégia sa musí zamerať na 
hospodárske faktory, ktoré majú vplyv na 
konkrétne rozhodnutia prepravovať živé 
zvieratá; vyzýva Komisiu, aby do tejto 
stratégie zahrnula dopravu do tretích 
krajín;

49. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom 
na vplyv prepravy živých zvierat 
na životné prostredie, dobré životné 
podmienky zvierat a zdravie podnecovala  
– v prípadoch, keď je to možné – k 
prechodu z prepravy živých zvierat 
na obchod prevažne s mäsom a jatočnými 
telami a zárodočnými produktmi; 
domnieva sa, že každá takáto stratégia sa 
musí zamerať na hospodárske faktory, 
ktoré majú vplyv na konkrétne rozhodnutia 
prepravovať živé zvieratá; vyzýva 
Komisiu, aby do tejto stratégie zahrnula 
dopravu do tretích krajín;
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6.2.2019 A8-0057/7

Pozmeňujúci návrh 7
Sofia Ribeiro
v mene skupiny PPE

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 78

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

78. vyjadruje znepokojenie nad 
neustálymi správami o problémoch s 
prepravou zvierat a zabezpečením ich 
dobrých životných podmienok v tretích 
krajinách; konštatuje, že porážanie zvierat 
v niektorých tretích krajinách, do ktorých 
EÚ vysiela zvieratá, zahŕňa extrémne a 
dlhotrvajúce utrpenie a pravidelne porušuje 
medzinárodné normy pre dobré životné 
podmienky zvierat pri porážke, ktoré 
stanovila organizácia OIE; uznáva, že v 
tretích krajinách často existuje dopyt po 
živých zvieratách, avšak vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby presadzovali posun 
od prepravy živých zvierat k preprave 
mäsa alebo jatočných tiel do tretích krajín, 
ako aj prepravu spermy alebo embryí 
namiesto plemenných zvierat;

78. vyjadruje znepokojenie nad 
neustálymi správami o problémoch s 
prepravou zvierat a zabezpečením ich 
dobrých životných podmienok v tretích 
krajinách; konštatuje, že porážanie zvierat 
v niektorých tretích krajinách, do ktorých 
EÚ vysiela zvieratá, zahŕňa extrémne a 
dlhotrvajúce utrpenie a pravidelne porušuje 
medzinárodné normy pre dobré životné 
podmienky zvierat pri porážke, ktoré 
stanovila organizácia OIE; uznáva, že v 
tretích krajinách často existuje dopyt po 
živých zvieratách, avšak vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby  – v prípadoch, keď je 
to možné – presadzovali posun od prepravy 
živých zvierat k preprave mäsa alebo 
jatočných tiel do tretích krajín, ako aj 
prepravu spermy alebo embryí namiesto 
plemenných zvierat;

Or. en


